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حركة األسهم

روسيا تتوقع بقاء أسعار النفط في حدود 
55 إلى 60 دوالرًا 

 هيرميس تبرم صفقة ألصول طاقة شمسية 
في بريطانيا

شركة نفط نيجيرية توقع اتفاقًا للتنقيب 
في جنوب السودان

استمرار الجدل حول القيمة السوقية 
لشركة أرامكو

 شبح »فريكزيت« يهدد دول 
االتحاد األوروبي

�أعلن وزير �لطاقة �لرو�سي �أل�سكندر نوفاك �أن 
م��ن �ل�سابق لأو�نه �أن ينقا���ش كبار م�سدري 
�لنف��ط يف �لع��امل متدي��د �تفاقه��م �لتاريخي 

خلف�ش �لإنتاج ملا بعد يونيو/ حزير�ن
وكان منتج��ون م��ن خارج �أوب��ك مثل رو�سيا 
تخفي�س��ات  �إىل  �ن�سم��و�  ق��د  وقاز�خ�ست��ان 
�لإنت��اج �لت��ي تقودها �ملنظم��ة و�لتي رفعت 
�أ�سع��ار �لنفط �لعاملية �أك��ر من ع�رشة باملئة 
منذ �لتفاق عليها يف نوفمرب/ت�رشين �لثاين. 

وينتهي �أجل �لتفاق يف يونيو/حزير�ن 
و�أبلغ نوف��اك �ل�سحفيني خالل موؤمتر �أ�سبوع 

�س��ر� يف هيو�ستون عا�سم��ة �سناعة �لطاقة 
بالولي��ات �ملتح��دة �نه م��ن �ل�ساب��ق لأو�نه 

�حلديث عن متديد �لتفاق 
وو�فق��ت رو�سيا عل��ى خف���ش �إنتاجها 300 
�أل��ف برميل يوميا مبوج��ب �لتفاق و�ستحقق 
ذل��ك �لهدف بنهاية �بريل ني�سان ح�سبما قال 
نوف��اك �ل��ذي �أو�سح �أن رو�سي��ا طبقت ن�سف 

ذلك �ملقد�ر حتى �لآن 
وق��ال �إن رو�سيا تتوقع �أن تظ��ل �أ�سعار �لنفط 
يف  للربمي��ل  دولر�   60 �إىل   55 ح��دود  يف 
2017 وق��ال نوف��اك �إن هن��اك �لكث��ر من 
"�لفر�ش غر �مل�ستغلة" للتعاون يف جمالت 

�لطاقة بني رو�سيا و�لوليات �ملتحدة

�ملجموعة  �أن  كبر  تنفيذي  م�����س��وؤول  �أك���د 
�إمتام �سفقة ملن�سة  تتوقع  �ملالية هرمي�ش 
�لتابعة لها ل�رش�ء  �لطاقة �ملتجددة فورتك�ش 
حمفظة �أ�سول يف جمال �لطاقة �ل�سم�سية يف 
بريطانيا مقابل 470 مليون جنيه ��سرتليني 
�رشكة  م��ن  دولر(  مليون   576.8 )ن��ح��و 
�إدي�سون  �سن  ملجموعة  �لتابعة  تر�فورما 

وذلك يف مايو/�أيار �أو يونيو/حزير�ن
يف  �ل�ستثمار  لبنك  �لتنفيذي  �لرئي�ش  وقال 

من  جزء  �ل�سفقة  �إن  مو�سى  كرمي  هرمي�ش 
 2 �إىل  فورتك�ش  �أ�سول  لتنمية  �لبنك  خطة 
من  �ملقبلة  �لقليلة  �لأع��و�م  خالل  جيجاو�ت 
يف  قال  �لبنك  وكان  حاليا  ميجاو�ت   820
�رش�ء  على  �تفق  �إن��ه  �لثاين  كانون  يناير/ 
 24 ت�سمل  وهي  �إدي�سون  �سن  من  �ملحفظة 
�لإجمالية  قدرتها  �ل�سم�سية  للطاقة  جممعا 
365 ميجاو�ت وعمر �إنتاجي يقدر بنحو 30 
عاما ونقلت وكالة "رويرتز" عن مو�سى قوله 
�إن �لبنك �سيتطلع �إىل �سم �ملزيد للمحفظة بعد 

مدة �ستة �أ�سهر �إىل 12 �سهر� 

برتولي��وم«  »�أور�نت��و  �رشك��ة  وقع��ت 
�لنيجري��ة �تفاق��ًا لتقا�س��م �لتنقي��ب ع��ن 
�لنف��ط و�إنتاجه مع جنوب �ل�س��ود�ن، على 
�أن تنف��ق 500 ملي��ون دولر عل��ى �أعمال 

�لتنقيب 
وذك��رت »�أور�نت��و« يف بي��ان �أنه��ا �ستنفذ 
يف �لأع��و�م �لثالثة �لأوىل م��ن برناجمها 
�لتنقيبي �أعمال �مل�س��ح �جليوفيزيائي من 
�جل��و للرقعة �لتي تغطي م�ساح��ة 25 �ألفًا 
و150 كيلوم��رت�ً مربعًا، �إ�سافة �إىل تقييم 
�لبيانات �لقائمة لدى �حلكومة و�مل�سغلني 
و�أ�ساف��ت  �أخ��رى.  و�أن�سط��ة  �ل�سابق��ني 
�ل�رشك��ة �أن »�أور�نت��و برتولي��وم �ست�ستثمر 
 B3 500 ملي��ون دولر لتطوي��ر �لرقع��ة

يف جنوب �ل�س��ود�ن، مطلق��ة حملة تنقيب 
�ساملة تب��د�أ على �لف��ور«، ومل تذكر جدوًل 

زمنيًا لإنفاق �لأمو�ل.
وتعتمد �أحدث دول��ة �فريقية على �إير�د�ت 
�لنفط �عتماد�ً �سبه كامل لتمويل مو�زنتها 
�ل�سنوية، لكن �لإنتاج تاأثر بال�رش�ع �لذي 
تفج��ر يف �لبالد �لعام 2013 بعدما تطور 
خ��الف �سيا�س��ي ب��ني �لرئي���ش �سلفاك��ر 

ونائبه �آنذ�ك ريك م�سار �إىل حرب.
وكان جن��وب �ل�س��ود�ن ينت��ج 245 �أل��ف 
برميل يوميًا قبل ن�سوب �حلرب يف كانون 
�لأول )دي�سم��رب( �ملا�سي، ويق��در �لإنتاج 
حاليًا بنح��و 130 �ألف برميل يوميًا، لكن 
وز�رة �ملال تقول �إن هناك خططًا لزيادته 
�إىل �أك��ر م��ن مثلي��ه �إىل 290 �ألف برميل 

يوميًا يف �ل�سنة �ملالية 2017-2018

ل يز�ل �جل��دل حول �لقيمة �ل�سوقية ل�رشكة 
�أر�مك��و �ل�سعودي��ة م�ستمر�ً، فف��ي �لوقت �لذي 
ق��درت فيه �ل�رشك��ة قيمتها �ل�سوقي��ة برتيليوين 
دولر، قدرته��ا �رشك��ة "وود ماكنزي" بنحو 400 
ملي��ار دولر. يف وق��ت تعد في��ه �ل�سعودي��ة خططها 
�لنهائي��ة وم�ساعيها لتحديد مالمح �لطرح �لأويل لنحو 
٪5 م��ن �أ�سه��م عم��الق �لنف��ط �رشك��ة �أر�مك��و �ل�سعودية 
يف �لع��ام 2018، ن�سط��ت �س��وق �لتوقع��ات لقيم��ة �ل�رشكة 

�ل�سوقية، و�لتي تبنى على معاير �قت�سادية بحتة
ق��درت "وود ماكن��زي"، �لت��ي تع��د من �أب��رز �ل���رشكات �لعاملية 
�ملتخ�س�س��ة يف �ل�ست�س��ار�ت وتقيي��م �رشكات �لطاق��ة يف �لعامل، 
�لقيم��ة �ل�سوقية لل�رشك��ة بنحو400 مليار دولر، وع��زت هذ� �لتقييم 
�ملنخف���ش �إىل حمدودي��ة �لتدفقات �لنقدية لل�رشك��ة، و�لتي �ستوؤثر على 
قدرة �ل�رشك��ة على �لتوزيعات �لنقدية  نتيجة �قتط��اع �حلكومة �ل�سعودية 
%20 م��ن �لير�د�ت، وفر�ش �رشيب��ة مقد�رها %85 على �لدخل، وتكلفة 
لر�أ���ش �مل��ال تبل��غ %10 ف�ساًل ع��ن تقدير�ته��ا لالأ�سع��ار �مل�ستقبلي��ة للخام، 
ع��الوة عل��ى �أن ه��ذه �لتقدي��ر�ت ت�سم��ل �أعم��ال �ملنبع فق��ط ول تت�سم��ن �لقيمة 
�ل�سوقي��ة للم�س��ايف ومن�س��اآت �لبرتوكيماوي��ات �لتابعة لل�رشك��ة، و�لتي قد ت�سل 

قيمته��ا �ل�سوقي��ة ل� 30 مليار دولر خالفت توقعات مدي��ري �سناديق وموؤ�س�سات 
��ستثماري��ة ه��ذه �لتقدير�ت، وتوقعو� جت��اوز �لقيمة �ل�سوقية لعم��الق �لنفط �خلام 
"�أر�مكو �ل�سعودية" �لرتيليون دولر، عندما تطرح �أ�سهمها لالكتتاب �لعام �لأويل 
�لعام �ملقبل وهي تقل ما بني ن�سف تريليون �إىل تريليون دولر عن تقييم �أر�مكو 
لقيمته��ا �ل�سوقي��ة، وتزيد بنحو 600 مليار دولر على تقيي��م �ل�رشكة �ل�ست�سارية 

"وود ماكنزي
حي��ث �أظهر م�سح �س��ادر عن �ملجموع��ة �ملالية "هرم���ش" �أن %39 من مديري 
�سنادي��ق وموؤ�س�سات ��ستثمارية توقعو� �أن ترت�وح �لقيم��ة �ل�سوقية ل�"�أر�مكو" ما 
ب��ني �لرتيليون و1.5 تريلي��ون دولر، بينما توقع %24 �أن تك��ون �أعلى من 1.5 
تريلي��ون دولر. يف �ملقاب��ل، فاإن %36 م��ن �مل�ستطلعة �آر�وؤهم ي��رون �أن �لقيمة 

�ل�سوقية �ستكون �أقل من تريليون دولر
وعل��ى �لرغم من كل ه��ذه �لتوقعات، قال وزير �لطاقة و�ل�سناعة و�لروة �ملعدنية 
�ملهند���ش خال��د �لفالح �إن �أر�مكو �ستملك حق تقدي��ر قيمة �حتياطيات �ململكة من 
�لنف��ط يف �لط��رح �لعام �لأويل �لذي تخطط له �لعام �ملقب��ل، لفتًا �لنتباه �إىل "�أن 
�لنظ��ام �لأ�سا�س��ي ين�ش عل��ى �أن �لحتياطيات �لقابعة حتت �لأر���ش ملك للدولة، 

لكن �لدولة �ستعطي �أر�مكو �حلق �حل�رشي يف تقدير قيمة تلك �لحتياطيات
وقال��ت �ل�رشكة يف تقريرها �ل�سنوي لعام 2015 �إن �حتياطياتها من �لنفط �خلام 
و�ملكثف��ات بلغ��ت 261.1 ملي��ار برمي��ل، بينما و�سعته��ا تقارير �أخ��رى بحدود 
265 مليار برميل، ووفقًا لهذه �لأرقام فاإن حقول �أر�مكو حتوي نحو %15 من 

�لحتياطيات �لعاملية �ملوؤكدة 

يب��دي خ��رب�ء �سوي�رشيون قلق��ًا م��ن �لنتخاب��ات �لرئا�سي��ة �لفرن�سية �لتي 
�سيتق��رر م�سرها بعد �سهرين.  �إذ ت�سهد �لقارة �لقدمية ولدة ظاهرة مماثلة 
لتلك �لتي �أخرجت بريطانيا من كتلة دول �لحتاد �لأوروبي. ولفت للنظر �أن 
ه��ذه �لظاه��رة �ستطال فرن�سا �لتي ُتعد دولة حيوية يف دعم ��ستقر�ر �لحتاد 
و�لي��ورو معًا. وبعدما �أط��اح »بريكزيت« بريطانيا، تدع��ى �لظاهرة �جلديدة 
»فريكزي��ت« ورمب��ا تك��ون �رشب��ة موؤمل��ة لأوروب��ا، ي�سعب عل��ى �ملحللني 

�ل�سوي�رشيني حتى �ليوم حتليل ح�سناتها و�سيئاتها على �سوي�رش�.
ول يخفي �مل�ستثمرون �لأوروبيون و�ل�سوي�رشيون، خماوفهم �إز�ء غزو موجة 
�ليمني �ملتطرف بقيادة مارين لوبن فرن�سا من �سمالها �إىل جنوبها. �إذ لدى 
�لأخ��رة خط��ط ترم��ي �إىل �إخر�ج فرن�س��ا من كتل��ة دول �لحت��اد �لأوروبي 
باأ���رشع وق��ت. وبالن�سبة �إىل �ليورو، تري��د لوبن هجره و�لع��ودة �ىل �لفرنك 
�لفرن�س��ي بعد مرور �ست��ة �سهور حد�ً �أق�سى على تويل زم��ام �لرئا�سة. ويثر 
ذل��ك خماوف لي�ش فقط للم�ستثمرين يف �لق��ارة �لأوروبية فح�سب، بل �أي�سًا 

لعامل �ملال و�لأعمال.
وي��رى مر�قب��ون يف جامعة زيوري��خ، �أن مفعول »فريكزي��ت« �سيكون �أقوى 
كث��ر�ً مما خلف��ه »بريكزيت«، لأن��ه يعّر�ش ت��و�زن قيمة �لي��ورو للخطر يف 
�أ�س��و�ق �ل���رشف �لدولية. و�سيكون لعودة �لفرنك �لفرن�س��ي تاأثر �سار �أي�سًا 

يف بور�سات �لعامل �لتي �ست�سهد فو�سى عارمة.

 ملتقى االستثمار اإلماراتي األردني يشدد على عقد شراكات في قطاعات حيوية

�لأردين«   - �لإم��ار�ت��ي  �ل�ستثمار  »ملتقى  عر�ش 
�لذي ��ست�سافته �أبو ظبي و�لهادف �إىل ت�سجيع تدفق 
�رش�كات  وعقد  �لبلدين  بني  وت�سهيله  �ل�ستثمار�ت 
�ل�ستثمار  فر�ش  �حليوية،  �لقطاعات  يف  ��ستثمارية 
�لو�عدة  و�لقطاعات  وقو�نينه،  ومناخه  �لأردن  يف 

و�لت�سهيالت و�حلو�فز �ملتو�فرة.
ويعقد �مللتقى، يف وقت و�سل �ل�ستثمار �لإمار�تي يف 
 ،2016 بليون دولر حتى عام   15 نحو  �إىل  �لأردن 
�لقطاعات  �أبرز  ز�يد. وتو�سح  �أكربها م�رشوع مر�سى 
�مل�ستثِمرة  �لإمار�تية  �ل�رشكات  �إليها  توجهت  �لتي 
�لقت�سادية  �لأجندة  مع  �ن�سجامها  �لأردن، مدى  يف 
مينحها  ما  لالبتكار،  �لوطنية  و�ل�سرت�تيجية  للدولة 
دعم  يف  �لفعالة  للم�ساهمة  ويوؤهلها  م�سافة  قيمة 

جهود بناء �لقت�ساد �ملعريف. �إذ تركزت يف قطاعات 
�لبنى �لتحتية و�لطاقة �ملتجددة و�ل�سياحة و�ل�سناعة 
و�لطر�ن  و�لنقل  و�لبناء  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
و�ملنتجات  و�مل�رشفية  �ملالية  و�خلدمات  �مل��دين، 

�لزر�عية و�لرعاية �ل�سحية.
بعد  �حلجم  يف  �لثاين  �لإم��ار�ت��ي  �ل�ستثمار  وُيعد 
�لأردن. ويف �ملقابل لدى  �ل�سعودية يف  �ل�ستثمار�ت 
��ستثمار�ت  �لأردنيني  و�مل�ستثمرين  �لأعمال  رجال 
يف  بلغت  �إذ  �لإم���ار�ت،  يف  �قت�سادية  قطاعات  يف 
رجال  ميلك  كما  دولر.  بليون   1.5 �لعقاري  �لقطاع 
وخدمية  �سناعية  م�ساريع  �لأردن���ي���ون  �لأع��م��ال 
ويديرونها، خ�سو�سًا �ل�سناعات �خلفيفة يف �أبو ظبي 
�لإمار�تي  �لقت�ساد  وزير  و�أكد  دبي.  يف  علي  وجبل 
و�ململكة  �لإم��ار�ت  �أن  �ملن�سوري،  �سعيد  بن  �سلطان 
قو��سم  حتمل  �قت�سادية  روؤى  »يتبّنيان  �لأردن��ي��ة 

م�سرتكة، من خالل �سعيهما نحو ��ستيفاء �رشوط �لنمو 
�لتبادل  �أن  وعّد  �لتناف�سية«.  �لقدر�ت  ورفع  �مل�ستد�م 
�لعالقات  لتطور  �لإيجابي  �ملنحى  »يعك�ش  �لتجاري 
غر  �خلارجية  �لتجارة  حجم  بلغ  �إذ  �لقت�سادية، 
�لنفطية بني �لبلدين يف �لأ�سهر �لت�سعة �لأوىل من عام 
2016 نحو 1.3 بليون دولر، يف حني و�سل �إىل نحو 
بليوين دولر عام 2015«. و�سدد على وجود مزيد من 
»�لإمكانات �لكبرة للم�سي قدمًا، و�لطموحات ل تقف 
عند هذ� �ل�سقف بل نتطلع �إىل تعزيز فر�ش �ل�ستفادة 
من ثمار هذه �لعالقة �لقت�سادية �لر�ئدة، وفقًا لأطر 

و��سحة للتعاون تعود بالنفع على �جلانبني«.
و�أعلن وزير �لعمل �لأردين علي �لغز�وي، �أن �لإمار�ت 
ومذكر�ت  باتفاقات  »ترتبطان  �لأردن��ي��ة  و�ململكة 
حجم  زيادة  يف  �ساهمت  وجتارية  �قت�سادية  تفاهم 
م�ستويات  �ىل  �ل��ت��ج��اري  و�ل��ت��ب��ادل  �ل�ستثمار�ت 

�لأردين  �ل�ستثمار  ت�سجيع  قانون  �أن  ور�أى  متقدمة«. 
�ل�ستثمار�ت  جلذب  مالئمًا  ت�رشيعيًا  »�إط���ار�ً  ميثل 
مناف�ش  فهو  �ملحلية،  و�ل���س��ت��ث��م��ار�ت  �لأجنبية 
لقو�نني  و�سمانات  وحو�فز  ميز�ت  من  يقدمه  مبا 

�ل�ستثمار على م�ستوى �لإقليم
ت�سجيع  قانون  �أن  �أعلن  �ل�ستثمار،  �سمانات  وعن 
�ل�ستثمار عامل �مل�ستثمر غر �لأردين معاملة نظره 
�ململكة  يف  �ل�ستثمار  يف  �حل��ق  ومنحه  �لأردين، 
�أي م�رشوع  �أو بامل�ساهمة يف  �أو بامل�ساركة  بالتملك 
�رشيبية  ت�سهيالت  �حلكومة  منحت  كما  �قت�سادي. 
لل�رشكات �لعاملة �سمن قطاعات �لتعدين و�ل�سناعة 
و�لفنادق و�مل�ست�سفيات، و�لنقل و�ملقاولت �لن�سائية 
�لتاأمني  و���رشك��ات  �ملالية،  و�ملوؤ�س�سات  و�لبنوك 

و�ل�رش�فة و�لو�ساطة، ومز�يا �أخرى كثرة
وعّد �لغز�وي �أن �لأردن »يندرج �سمن �لدول �ملتقدمة 

و�لتكنولوجيا  و�ل�سحة  �لتعليم  م�ستوى  على  �إقليميًا 
و�ل�سياحة وبخا�سة �لعالجية و�لدينية«.

�إذ  ر�قية  نوعية  ذ�ت  حياة  »يوؤّمن  �لأردن  �أن  و�أعلن   
ي�ستقطب ع�رش�ت �لآلف من رعايا و�أبناء دول �خلليج 
و�ل�سياحة  و�ل�سحة  �لتعليم  قطاعات  يف  �لعربي 

و�لتكنولوجيا و�لتجارة و�ل�ستثمار«. 
�أه��م  ب��ني  م��ن  ه��ي  �لإم����ار�ت  �أن  ر�أى  �ملقابل  ويف 
و�ملرحب  �ملدّربة  �لأردنية  للكفاء�ت  �مل�سيفة  �لدول 
بع�رش�ت  �لإمار�تية  �لعمل  �سوق  �لأردن  ويرفد  بها، 
وكذلك  و�ل�سحية،  �لتعليمية  �لكفاء�ت  من  �لآلف 
�رشكات �لقطاع �خلا�ش مبالكات مدّربة على �أ�ساليب 
�لأردنيون  �ملو�طنون  ويالقي  �حلديثة،  �لتكنولوجيا 
كل �لحرت�م و�لتقدير و�ملعاملة �ملمتازة، �لتي تعك�ش 

عمق �لعالقات و�أ�سالة �ل�سعب �لإمار�تي �ل�سقيق
�أو�سح  و�جتماعاتها،  �مل�سرتكة  �للجان  �سعيد  وعلى 

�لغز�وي �أن �للجنة �لقت�سادية �لأردنية - �لإمار�تية 
 2009 )�أبريل(  ني�سان  يف  �لأول  �جتماعها  »عقدت 
�لقت�سادية  �لأم��ور  خالله  وناق�ست  ظبي،  �أب��و  يف 
تنميتها  و�سبل  �لبلدين  بني  و�ل�ستثمارية  و�لتجارية 
جتارية  عالقات  �لبلدين  بني  �أن  و�أكد  وتطويرها«.  
ترتجمها �لأرقام، �إذ بلغ �لتبادل �لتجاري بني عامي 
حني  يف  دولر،  باليني  �ستة  نحو   2015 و   2011
مييل �مليز�ن �لتجاري مل�سلحة �لإمار�ت �لتي ��ستورد 

�لأردن منها ما قيمته 4 باليني دولر. 
بني  �لإم����ار�ت  �إىل  �لأردن��ي��ة  �ل�����س��ادر�ت  وتنوعت 
�حل��ي��و�ن��ات �حل��ي��ة و�خل�����س��ار و�ل��ف��و�ك��ه و�ل��رخ��ام 
و�أنابيب  فو�سفاتية  و�أ�سمدة  �لكال�سيوم  وكربونات 
وم��و����س��ر ول��و�زم��ه��ا و�أك��ي��ا���ش وح��ق��ائ��ب، وورق 
بناء  وحجر  من�سوجة  غ��ر  و�أقم�سة  وم�سنوعاته 

باأنو�عه ووحد�ت تربيد وتكييف.

اليورو يتراجع بعد تأكيد جوبيه عدم خوضه 
انتخابات الرئاسة الفرنسية

هب��ط �ليورو بعدما �أعل��ن رئي�ش �لوزر�ء �لفرن�س��ي �ل�سابق �آلن جوبيه 
�أن��ه غر م�ستعد لأن يك��ون مر�سحًا يف �لنتخاب��ات �لرئا�سية، ما �أثار 
خم��اوف �مل�ستثمري��ن م��ن �أن ذل��ك يجع��ل ف��وز �لزعيم��ة �ملعار�سة 

لالحتاد �لأوروبي مارين لوبان مرجحًا ب�سكل �أكرب 
و�أظه��ر ��ستط��الع نهاي��ة �لأ�سب��وع �ملا�سي �أن��ه �إذ� ح��ّل جوبيه حمل 
فر�ن�س��و� في��ون مر�سح��ًا ليم��ني �لو�س��ط، ف�سيف��وز من �جلول��ة �لأوىل 
لالنتخاب��ات، بينما �سيحل مر�سح �لو�س��ط �إميانويل ماكرون ثانيًا يف 

�لرتتيب، وهو �سيناريو �سيطيح بلوبان من �ل�سباق
وبعدم��ا �سج��ل �لي��ورو �رتفاعًا طفيف��ًا يف وق��ت �سابق ، �سج��ل �أدنى 
م��ن  �نخفا�س��ًا  دولر،   1.0591 عن��د  �جلل�س��ة  خ��الل  م�ستويات��ه 
1.0621 دولر قبل �إعالن جوبيه. وكان �لدولر هبط يف �لتعامالت 
�لأوروبي��ة م��ع �جت��اه �مل�ستثمرين جلن��ي �لأرباح بعد �رتف��اع �لعملة 
�لأمركي��ة �لأ�سب��وع �ملا�س��ي، بفع��ل �لتوقع��ات ب��اأن يرف��ع جمل���ش 
�لحتي��اط �لفي��در�يل �أ�سع��ار �لفائدة خ��الل �ل�سهر �جل��اري. وتعر�ش 
�ل��دولر ل�سغوط �أي�سًا من معلومات عن �إطالق كوريا �ل�سمالية �أربعة 
�سو�ري��خ بالي�ستي��ة �سقط ثالث��ة منها يف �ملي��اه �لإقليمي��ة لليابان، 
�ذ �جت��ه �مل�ستثم��رون �إىل �رش�ء �ل��ني، �لذي ُيعد م��الذ�ً �آمنًا. و�نخف�ش 

�ل��دولر 0.4 يف �ملئة �أمام �ل��ني �إىل 113.68 ين، مقارنة 
ب�114.75 ين نهاية �لأ�سبوع �ملا�سي.

وو��س��ل �جلنيه �مل�رشي هبوط��ه �أم�ش مع تنامي �لطلب 
على �لدولر من �مل�ستوردين قبل �سهر رم�سان �ملبارك 

�لذي ع��ادة ما يزيد خالله ��سته��الك �ملو�د �لغذ�ئية. 
وُيتوق��ع �أن يب��د�أ �سه��ر رم�س��ان يف �أي��ار )ماي��و( 

�ملقب��ل، وع��ادة م��ا ي�س��رتي �مل�رشي��ون كميات 
كب��رة م��ن �مل��و�د �لغذ�ئي��ة �ملتنوع��ة و�سلع��ًا 

�أخ��رى خالل �ل�سهر. وتبي��ع �مل�سارف �لدولر 
ب�سع��ر يرت�وح ما بني 16.9 و16.85 جنيه 

مقارن��ة مب�ست��وى ي��رت�وح ما ب��ني 16.1 
و16.2 جنيه �لأ�سبوع �ملا�سي.

�لقاه��رة:  يف  يعم��ل  م���رشيف  وق��ال 
»�لآن ه��و �لتوقي��ت �ل��ذي يتف��ق فيه 

�مل�ست��وردون عل��ى طلب��ات �ل�رش�ء 
�رتف��ع  لذل��ك  رم�س��ان،  ل�سه��ر 

�ل��دولر عل��ى م��دى �لأ�سبوعني 
�أن  م�سيف��ًا  �ملا�سي��ني«، 

�ل��دولر  عل��ى  »�لطل��ب 
يف  جم��دد�ً  يتز�ي��د  ب��د�أ 

�مل�سارف«.
»�ملرك��زي«  وتخل��ى 

رب��ط  ع��ن  �مل���رشي 
بال��دولر  �جلني��ه 

عن��د م�ستوى 8.8 
جنيهات للدولر 

ت�رشي��ن   3 يف 
ين  لث��ا �

)نوفم��رب( 
�ملا�سي، 

�آماًل ب��اأن يجذب تدفق��ات �أجنبية وعودة �مل�ستثمري��ن �لأجانب �لذين 
تر�جعو� بعد �لثورة �لتي �أطاحت بالرئي�ش ح�سني مبارك عام 2011.
و�أدى حتري��ر �سع��ر �ل���رشف �إىل �نخفا���ش قيمة �جلني��ه نحو 50 يف 
�ملئة لي�سل �لدولر �إىل نحو 20 جنيهًا بحلول كانون �لأول )دي�سمرب( 
�ملا�س��ي، ولكن �لعملة �مل�رشية �رتفعت من��ذ ذلك �حلني �إىل نحو 16 
جنيه��ًا لل��دولر يف �سباط )فرب�ي��ر( �ملا�سي، يف �س��وء تر�جع �لطلب 

على �لدولر من �أجل �ل�ستر�د.
و��ستق��ر �سعر �لذهب بعدم��ا هبط �إىل �أدنى م�ستويات��ه خالل �أ�سبوعني 
يف �جلل�س��ة �ل�سابقة عقب ت�رشيحات لرئي�سة جمل�ش �لحتياط جانيت 
يل��ني، عززت �لتوقع��ات برفع �أ�سع��ار �لفائدة �لأمركية خ��الل �ل�سهر 

�جلاري.
وهب��ط �سع��ر �لذه��ب يف �ل�سوق �لفوري��ة 0.2 يف �ملئ��ة �إىل 1231.6 
دولر لالأون�سة، بعدما تر�جع نهاية �لأ�سبوع �ملا�سي �إىل 1222.51 
دولر�ً، م�سج��اًل �أدن��ى م�ستويات��ه من��ذ 15 �سب��اط �ملا�س��ي. و�رتف��ع 
�سع��ر �ملع��دن �لأ�سفر يف �لعق��ود �لأمركية �لآجل��ة 0.5 يف �ملئة �إىل 
1232 دولر�ً. و�نخف�ش �سعر �لف�سة 1 يف �ملئة �إىل 17.78 دولر�ً، 
و�لبالت��ني 1 يف �ملئة �إىل 984.21 دولر�ً، و�لبالديوم 0.3 يف �ملئة 

�إىل 768.8 دولر�ً.
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